
 
  
  

دوره دوم متوسطه  دینی یتتربساخت و اعتباریابی مقیاس ارزشیابی 
  جهانی−مبنای نظریه تربیت دینی فضامند بومی بر

  *یاله مرزوق رحمت
  **یجعفر جهان

  ***االسالمی راضیه شیخ
 ****یدهقان اسری

  
  دهكيچ

حاضر ساخت و اعتباريابي مقياس ارزشيابي تربيت ديني دوره دوم متوسطه بر مبناي هدف مقاله 
جهـاني اسـت. روش پـژوهش، توصـيفي و از نـوع پيمايشـي و       −نظريه تربيت ديني فضامند بومي

ان دوره دوم متوسـطه شـهر شـيراز اسـت كـه بـه روش       آمـوز  دانـش جامعه آماري شامل كليـه  
ـ  452به حجم  يا اي، نمونه رحلهم چند اي گيري تصادفي خوشه نمونه  8ان آمـوز  دانـش ن ينفر از ب

ها  گردآوري داده يدبيرستان پسرانه و دخترانه نواحي چهارگانه شهرستان شيراز انتخاب شد. برا
هاي روايي صوري و تحليـل   استفاده شد كه براي تعيين روايي آن از روش  ساخته محقق  از مقياس

ج تحليـل  يرزيابي پايايي آن نيز از آلفاي كرونباخ استفاده شد. نتـا عامل مرتبه اول و دوم و براي ا
شده در مقيـاس   االت مطرحؤ، سها مؤلفه، در تمامي 4/0عاملي مرتبه اول نشان داد با فرض معيار 

و درمجموع اين مقياس ابزاري معتبـر بـراي    است ي مربوطها مؤلفهدهنده  خوبي نشان مذكور به
جهـاني  −نظريه تربيت ديني فضـامند بـومي   براساسسنجش تربيت ديني فراگيران دوره متوسطه 

گانـه در نظريـه مـذكور     ي نهها مؤلفه. همچنين نتايج تحليل عاملي مرتبه دوم نيز نشان داد است
ني در فضاي جهاني فعلي اسـت. نتـايج   دهنده برازش اين مدل براي توسعه تربيت دي خوبي نشان به

عنـوان   آلفاي كرونباخ نيز نشان داد اين مقياس در تمامي ابعاد خود، پايايي الزم براي اسـتفاده بـه  
  يك مقياس معتبر را دارد.
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  مسئله بیان و مقدمه

از  یمردمان آن جامعه را به حد یستبا یم یتو ترب یمجامعه، نظام تعل ییبه اهداف غا یدنرس یبرا
را بـه نحـو  یشخـو یو اجتمـاع یمحول فرد یفمهارت، نگرش و دانش رساند که آنان بتوانند وظا

رسـالت بـزرگ نهـاد  یـنبـه ا یابی). دسـت٢١٠−٢٠٢، ص٢٠٠٧ 1ماکان، یاحسن انجام دهند (ک
بـه  یتیاست که در حوزه علوم ترب یا نقشه یازمندن یانسان یرویو پرورش در حوزه پرورش ن  آموزش

ظهور و تحقـق اسـالم نـاب  یساز ینهدار زم داعیه که ای جامعه برای. گویند یم 2»یدرس نامه بر«آن 
در  یو پـرورش و بـه تبـع آن برنامـه درسـ  است که آمـوزش یاتیو بلکه ح یاست، ضرور یمحمد

و  یفـرد یازهـایبـر ن یمبتنـ ینظـام آموزشـ یک یو اجرا یتا با طراح یردقرار گ ینید یتجهت ترب
 یهیدر جهت مطلوب حرکت کند. بد ی،حوزه برنامه درس یدستاوردها ینبر آخر یو مبتن یاجتماع

تواند بـه هـر آنچـه انسـان در طـول عمـر  یشود، م یو اجرا م ینحو طراح ینکه به ا یاست آموزش
اطالق شـود و آمـوزش مسـتمر  یزن یردگ یفرام ینشدانش، توانش و ب یها ینهنامنظم در زم یا گونه به

 زنـدگی و کـار و یابـد یکه فـرد در آن رشـد مـ یطیبا توجه به مح ی،در کنار آموزش رسمرا  یضمن
 یـنا ).٢٠٠۵ 3روزمـره محقـق سـازد (اکـرمن و همکـاران، یشخصـ یاتتجرب یقکند، از طر می
افراد جامعه به منظور  ینید یتدر جهت ترب ینید ینظام آموزش یکاست که از  یا خواسته ینتر مهم
پـرورش مسـلمان عـالِم  یـقاز طر یاسـالم یجهان یمتمدن عظ یتو درنها یجامعه اسالم یلتشک

 به که »یاسالم ِی جهاِن وطن« ینکند که در ا یترا ترب یرود تا کسان ینگر انتظار م عامِل فعاِل جهان
 جهـانِی  شـهرونِد « بـه تبـدیل و بداننـد خـود سـرای را جهان دارد، وسعت خاکی کره تمامی پهنای

 نهضـت خـویش، اجتمـاعی و شخصـی عمل با که شوند »جهانی مسلمان شهروند« یا »مسلمان
انجـام  یاقدامات متنـوع و مختلفـ یستبا یم یرمس ینبخشند. در ا می تحقق را اسالم شدن جهانی
است  یا ینید یها در آموزش یاساس ییراتاقدامات حرکت به سمت تغ ینا ینتر از مهم یکیشود. 

سـو  یـکاز  یکنـون یهـا آموزش یراشده است؛ ز یجادو پرورش کشور ا  که تاکنون در نظام آموزش
 یـایدن یطالزامات و شرا یات،موجود در برابر مقتض یانمترب یازهاین یپاسخگو یخوب توانند به ینم
اسـت، باشـند و از  یمانیو ا یاعتقاد یمو با هجمه عظ یرمتنوع، متلون و متغ یاربس یاییکه دن یکنون
 یـا یعالقگـ یباعـث بـ یسـت،آمـوزان ن دانـش یها و دغدغه یاتچون متناسب با روح یگرد یسو
در آنان  ینید یضفرا یرنگ شدن عمق اعتقادات و اجرا کم درنتیجه و دینی آموزش امر به اعتنایی یب
 یـزیر عرصـه برنامـهسازان   یمو تصم یزانر  وصف، برنامه ین). با ا٢١، ص١٣٩٣ ی،(ابطح شود یم
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و التـزام،  یشگـرا ی،و خـردورز یـتعقالن یم،چون انبساط حر ییها به سمت توجه به مؤلفه یدرس
 و ارزیـابی و اسـتمرار و پویـایی صدر، سعه گزینش، و تعامل خودیابی،/ یخودکنترل یارمداری،مع

تحـت عنـوان مـدل  یا یهنظر یلذ یکه همگ ییها مؤلفه). ١ شماره(جدول  شوند می هدایت تحلیل
و  یـردگ یاست، قرار مـ یتترب یابعاد فضامند یتمام یرندهکه دربرگ 1یجهان−یفضامند بوم یتترب
 ین). بـه همـ۵٩−۴٣، ص١٣٨٨ ی،مند شود (مرزوقـ مکان یسنت یتمدل ترب یگزینجا یستبا یم

 دینـی تربیـت ارزشـیابی جهـت مقیاسی نظریه، این مبنای بر اند مقاله، محققان برآن ینمنظور در ا
 .کنند اعتباریابی را آن و بسازند متوسطه دوم دوره

  
  موضوع یشینهو پ ینظر یات. ادب٢

  موضوع  یشینهو پ ی. چارچوب نظر١−٢

بـا گسـترش  یـژهو تحوالت دوران معاصـر بـه یزبرانگ وجوه چالش ینتر از مهم یکیرسد  یبه نظر م
در  یتحـول و دگرگـون ینـی،د یـتترب یاطالعات و ارتباطـات بـرا یآور فناور یو شگفت یرالس یعسر
خـود را بـا آن سـامان  ینید یتاست که تاکنون ترب یو روش یمعرفت یشینپ یو ساختارها یکردهارو

 یمنـد کـه دارا مکـان یسـنت یکردهـایاز رو ینـید یـتترب یکردهـایداده است؛ لذا الزم است رو
کـه بـه نظـر  ی) هستند، عبـور کنـد؛ امـر٢(جدول  یاضانقب یا یمهمچون انسداد حر ییها یژگیو
  ی،بتواند اقتضائات آن را مد نظر قرار دهد (مرزوق یجهان−یفضامند بوم ینید یتترب یهرسد نظر یم

 ). ١٧٧−١٧۴، ص١٣٩۶
  

 جهانی−: مقایسه رویکرد تعلیم و تربیت سنتی و رویکرد فضامند بومی١جدول 

  یسنت یکردرو  یجهان−یفضامند بوم یکردرو
  یو محلیسنت یتو ترب یمبر تعل یدتأک یجهانیتو تربیمبر تعلیدتأک
  و متمرکز ینهاد یکردبر رو یدتأکعدم تمرکزیکردبر رویدتأک

 یو ملیمحل یمدن یتبر ترب یدتأکیوطنجهانوجهانیالمللی،ینبیمدنیتبر ترب یدتأک
 و ساختارمندیمحل یادگیری یطبر محیدتأکیجهانیبرنتیک،سایجیتالی،دیادگیرییطبر مح یدتأک

 محور معلم یکردبر رو یدتأکمحوریمتربیکردبر رویدتأک
 سازی یو محل یبوم یکردبر رو یدتأکیجهان−یبومیکردبر رویدتأک
 یرسم یکردبر رو یدتأکیو ضمنیررسمیغیکردبر رویدتأک

 یسواد سنت یها بر مهارت یدتأک)یجیتالیو دیسواد (سواد جهانیدجدیهابر مهارت یدتأک
 یا بر موضوعات مجزا/ رشته یدتأکایفرارشته/ایرشتهینبر موضوعات ب یدتأک
 یحس تک یکردارائه/ رو یبر نظام سنتیدتأک*یچندحسیکردارائه/ رویدبر نظام جد یدتأک

                                                           
1. Glo-calized Space-Based Model 
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  یسنت یکردرو  یجهان−یفضامند بوم یکردرو
 محدود محتوای/ یسنت یبر کتاب درسیدتأکالکترونیکیکتب/یکیبر منابع الکترون یدتأک

 یادگیریبر انتقال خاص  یدتأکیادگیرییبر انتقال عمومیدتأک
 محور محصولارزشیابی/ یبر استانداردساز یدتأکفرایندمحورارزشیابی/یبر استانداردساز  یدتأک

 وابسته و منفعل یبر پرورش مترب یدتأکمستقل و فعالیبر پرورش متربیدتأک
 رودررو/یمبر روابط مستق یدتأکمجازی/یرمستقیمبر ارتباطات غیدتأک

 محوریستدر  یادگیریبر  یدتأکمحورپژوهشیادگیریبریدتأک
 کننده محتواعنوان ارائه بر نقش معلم بهیدتأکیآورنده محتوا/ همکار متربعنوان فراهمبر معلم به یدتأک

 بودن غیرانفرادی/ یکپارچگیبر  یدتأکیانفرادیادگیریبریدتأک
 سازی همسان/ یکپارچگی/ یبر تجانس فرهنگیدتأکناهمسانی/یبر تکثر فرهنگیدتأک

 ینمند/ متع زمان یکردبر رو یدتأکنامتعین/بودنالزمانیوزمانییبیکردبر رو یدتأک
 بومی/ یمحل یبر مترب یدتأکیبوم−یجهانیبر متربیدتأک

 و آموزش یادگیریدر  یبر روابط قدرت عمودیدتأکو آموزشیادگیریدریبر روابط قدرت افق یدتأک
   )١٣٨٣(اقتباس از مرزوقی، 

 
 یننـامتع یو گسـتردگ یمـرز یدر عصـر بـ ینـید یتو دوام ترب یتموجود یه،نظر ینا براساس

گاهانه است. به یمنطق یکردیاطالعات مستلزم اتخاذ رو مـؤمن  یبه انسان یدتنها فرد با عالوه نه و آ
 یافـت،خود  ینید یفراتر از حوزه باورها یرا حت یشود، بلکه اگر امر معقول، مقبول و مطلوب یلتبد
باشـد تـا در  یـنبـه د یو عواطف درون یشگرا یدارا یدبا یندارفرد د ینآن باشد. همچن یرایپذ یدبا

مصـون شـود؛  یـدعصـر جد یارتبـاط یلها و وسـا از رسانه یناش یراخالقیبرابر امواج اطالعات غ
 یارهایها و مع با اتکا به ارزش یو خودراهبر یخودکنترل یندعمل منجر به رشد فرا یناست ا یهیبد

 فعال حضور ضمن افراد شود موجب باید دینی تربیت حال عین در. شود یم ینبرگرفته از د یعقالن
گاهانه با امور داشته باشند و ضـمن اسـتفاده از  یمطلوب و منطق یا مواجهه ارتباطات، عصر در و آ

اجتناب کننـد.  یننامتع یایدر دن یزندگ یاحتمال یها یبو آس یدآن از تهد یها و فرصت یتوانمند
 یـننقادانه تفکر کنند. مجموع ا یها یوهبه افراد کمک کند تا بتوانند به ش یدبا یامروز یتعالوه ترب به

 شده است.  یانب ١در جدول  یجهان−یفضامند بوم ینید یتترب یهنظر یها عنوان مؤلفه مباحث به
  

  جهانی−های نظریه تربیت دینی فضامند بومی : مؤلفه٢جدول 

 استلزامات  ها مؤلفه

  یمانبساط حر 
گاه گاهی،جهان−یبومیکسب خودآ گاهگستر، کسب جهانیشناخت و آ و بدون  یننامتع یدرباره فضا یآ

  یدهاها و تهدشناخت فرصتی،مرز جهان
 ها ها و فرهنگ ارزشیرو خردمندانه با سا یبرخورد عالمانه، منطقییو رشد توانایندر حوزه دیاساسیهایکسب آگاه یو خردورز  یتعقالن
  همراه با التزام و تعهد به اخالق و عملینهو نهادیدرونیهاکسب عواطف و نگرش و التزام یشگرا
گاه  یارمداریمع   حرکت/یعنوان چارچوب داور  بهیندیمنطقیارهایمعیرششناخت و پذی،آ
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 استلزامات  ها مؤلفه
  یو خودراهبر  یابیخودی،خودکنترلییکسب توانا خودیابی/ یخودکنترل

  یرد منطقیاینشگز  یل،تعد یرش،ها و تالش در جهت پذها و ارزشیدهتعامل و مواجهه با ا ینشتعامل و گز 
  یمنطق یگفتمان و تضارب آرایستی،زهمییتوانا  سعه صدر

  حضور یو برخوردار از تقوایاحضور فعال، پوو استمرار حضور یاییپو
گاهانه خود و دیابیارز یلو تحل یابیارز    یگرانمداوم و آ

  )١٧۵ص ،١٣٩۶(اقتباس از مرزوقی، 

 
باعث شده است پژوهشگران مختلـف در  یدر عصر کنون ینید یتنوع دغدغه در خصوص ترب ینا

مـرتبط و  یهـا یـاسمق یـامـدل  ینو بـه تبـع آن تـدو ینـید یـتداخل و خارج از کشور، بحث ترب
 یـابیو اعتبار ین) بـه تـدو٢٠١١( 1قرار دهند. لموس و همکـاران یارآن را مورد توجه بس یابیاعتبار

 ینـیآمـوزش د یـابیبـه منظـور ارز 2پورتـو یآموزشـ یـاسعنـوان مق چندجانبـه بـا یاسیمدل و مق
 یبـر مـدل خـود را بـر رو یمبتنـ یـاسمق یـنا یشاناند. ا پرداخته 3یادر دانشگاه فالدلف یاندانشجو
 یـلو تحل یهمورد تجز ییدیتأ یعامل یلرا به کمک تحل یجو نتا یمورد بررس ۴٨٧به حجم  یا نمونه

 یآموزشـ یها برنامه یتمام یزکل دانشگاه و ن یبرا یشنهادینشان داد کاربرد مدل پ یجقرار دادند. نتا
آمـوزش  یفیـتچند بعد مشـخص از ک یابیابزار در ارز یناناطم یتاست و اعتبار و قابل ییدمورد تأ
آمـوزش  یو اعتبارسـنج یـابیبـه ارز یـز) ن٢٠١٧( 4یداست. لـدجال و بنسـا ییدها مورد تأ دانشگاه
مهدارا را  یوهمنظور ش ینپرداختند. آنان بد 5یقاآفر ییمناطق صحرا یآموزش مذهب ینهادها یمذهب
آن، نظـام  یلیمهدارا، برنامـه تحصـ یخیتوسعه تار یاند تا به بررس انتخاب کرده 6مدل یکعنوان  به

کالت و مش یزبه همراه دارد و ن 7یتانیجامعه مور یبرا یوهش ینکه ا یدیمنبعث از آن و فوا یاجتماع
خود مقابـل الزامـات  یخیتار−یاجتماع یتحفظ موقع یدر مبارزه برا یتانیجامعه مور یراهکارها

) بـه مطالعـه ١٣٩٠نـژاد ( یچون اوج یمحققان یزدر داخل کشور ن یگرد یبپردازند. از سو یتهمدرن
برنامـه  یشـنهادیمنتخب بـه منظـور ارائـه مـدل پ یدر کشورها یمعنو یتترب یکردهایرو یقیتطب
پژوهش  یناند. در ا پرداخته یو اخالق ینید ی،گانه اجتماع ابعاد سه ییدوره ابتدا یبرا یمعنو یدرس

 ایـران، کشـورهای در معنـوی تربیت رویکردهای مقایسه منظور به ای یسهمقا−یفیکه از روش توص
 استفاده ابتدایی دوره درسی برنامه تحلیل منظور به محتوا تحلیل روش از نیز و ترکیه و ژاپن استرالیا،

                                                           
1. Lemus, et.al 

2. Pedagogical Questionnaire of the University of Porto 

3. Philadelphia 

4. Ladjal and Bensaid 

5. desert-based religious institution 

6. Mahdara as a Model 

7. Mauritanian community 
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 یهـا و داللـت یمورد بررسـ یدر کشورها یمعنو یتغالب ترب یکردهایسو رو یک از است، شده
 یشتریننشان داده شد ب یگرد یمشخص شد و از سو یآنها در خصوص عناصر برنامه درس یآموزش

 یـاناز م یزاند و ن کمتر مورد توجه بوده یو اخالق یمعطوف شده و ابعاد اجتماع یتوجه به بعد معنو
ت.  شـده اسـ یشـناخت یطـهبـر ح یشتریتمرکز ب ی،و عاطف یعملکرد ی،گانه شناخت سه یها یطهح

آمـوزش  یبـرا یمـدل آموزشـ یابیو اعتبار ین) به تدو١٣٩۵و همکاران ( یاسد یوحدان ینهمچن
 بررسـی اخالق آموزش حوزه در جودمو های یهو نظر یممنظور ابتدا مفاه یناخالق پرداختند. به هم

 یطراحـ یالگـو یـتشـد و درنها ینمـدل، تـدو ینقشه و چـارچوب مفهـوم ی،بند طبقه از پس و
 یهالگو ته ینشده براساس ا ینتدو یآموزش اخالق یآموزش اخالق ارائه شد. سپس محتوا یآموزش
 یاز نـوع اکتشـاف یبـیمدل، از روش ترک یابیاعتبار یششم اجرا شد. برا یهآموزان پا دانش یو بر رو

و  یدر رشد اخالقـ یرگذاریمنبعث از آن در تأث یمدل و محتوا ییداز تأ یحاک یجاستفاده شد که نتا
و  یجهـان−یفضـامند بـوم ینـید یتترب یهدرمجموع با توجه به نظر  .آموزان بود دانش یعمل اخالق

حـوزه  یـنمحققان ا یرکه در کار سا یبر آن و موارد یمبتن یگانه آن، عناصر برنامه درس نه یها مؤلفه
 طراحـی حاضر عصر در دینی تربیت بررسی جهت ای یهگو ۴۵ یاسبار مق یناول یشد، برا یبررس

  شود. می اشاره آن نتایج به که گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد عاملی تحلیل روش با و شد اجرا و
  

  پژوهش یشناس . روش٢−٢

 آن آمـاری جامعـه. اسـت »یکـاربرد«و از لحاظ هدف  یمایشیپ−یفیتوص پژوهش حاضر از نوع
 یا خوشـه یتصـادف یـریگ است که به روش نمونـه یرازآموزان دوره دوم متوسطه شهر ش دانش شامل

 یپسرانه و دخترانه نـواح یرستانهشت دب یرانفراگ یننفر از ب ۴۵٢به حجم  یا نمونه ی،ا چندمرحله
نفـر در  ١٢٣آمـده  دست به یج). براساس نتا٢انتخاب شده است (جدول  یرازچهارگانه شهرستان ش

 ٣ یـــهنفـــر در ناح ١١۶درصـــد)، ۶٧/٢٧( ٢ یـــهنفـــر در ناح ١٢٧درصـــد)، ٣٣/٢۶( ١ یـــهناح
 یـنحضـور داشـتند کـه از ا یقتحق یندرصد) در ا٢٧/٢١( ۴ یهنفر در ناح ١٠٣درصد) و ٧٣/٢۴(

ــداد  ــطه ( ٢٣۴تع ــران دوره متوس ــر پس ــد٩٠/۴٩نف ــطه  ٢٣۵) و درص ــران دوره متوس ــر دخت نف
در کـالس دوازدهـم  ٢٣٣درصد) و ٣٢/۵٠از آنها در کالس دهم ( ٢٣۶درصد) بودند که ۵١/١٠(
براساس   ساخته محقق  یاسها از مق داده یآور جمع یبودند. برا یلدرصد) مشغول به تحص۴٩/۶٨(

 یفبوده و براساس ط یهگو ۴۵ یاستفاده شد که دارا یجهان−یفضامند بوم یتترب یهنظر یها مؤلفه
 یهـا آن از روش یـیروا یینتع یشده است. برا یبند از کامًال موافق تا کامًال مخالف درجه یکرتل

 یـهاول یاسمق ی،صور ییروا یعامل مرتبه اول و دوم استفاده شده است. برا یلو تحل یصور ییروا
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و دخترانـه فرزانگـان  یپسرانه ناصـر تانیرسدب ینیآموزان و معلمان د نفر از دانش ۵۶ ینشده ب یینها
 یشـترینکـه ب یحذف و سؤاالت یشانا یدنامرتبط از د یاشد و سؤاالت نامفهوم  یعتوز یرازش ٢ یهناح
از  یـزآن ن یـاییپا یـابیارز یشد. برا یینتع یینها یاسعنوان سؤاالت مق را داشت، به یتمقبول یزانم

 کرونباخ استفاده شد. یآلفا
  

  شناختی های جمعیت نمونه براساس شاخص : توزیع٣جدول 

 یشناختیتجمعیرهایمتغ
  یدرصد تراکم  درصد معتبر درصد تعداد یتجنس  

  ٣٠/١٣  ٣٠/١٣ ٢۶/١٣ ۶۴ پسرانه  ١ یهناح
  ۴٠/٢۶  ١٠/١٣ ٠۵/١٣ ۵٩ دخترانه

  ٧٠/٣٩ ٢۶/١٣٣٠/١٣ ۶٧ پسرانه  ٢ یهناح
  ٠٠/۵٣ ٢۶/١٣٣٠/١٣ ۶٠ دخترانه

  ٠٠/۶۴  ٠٠/١١ ١٠/١١ ۵٠ پسرانه  ٣ یهناح
  ٣٠/٧٧  ٣٠/١٣ ٢۶/١٣ ۶۶ دخترانه

  ٠٠/٨٩  ٧٠/١١ ٧١/١١ ۵٣ پسرانه  ۴ یهناح
  ٠٠/١٠٠  ٠٠/١١ ١٠/١١ ۵٠ دخترانه

    ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ۴۵٢ ٨  کل

 
  پژوهش یها یافته. ٣

 : شود یمرتبه اول و دوم ارائه م یعامل یلتحل یجکرونباخ و سپس نتا یآلفا یجبخش، ابتدا نتا یندر ا
  
  کرونباخ یآلفا یج. نتا١−٣

 یو بـرا ٩٣/٠ یـاسکـل مق یکرونبـاخ بـرا یآلفـا یب) ضـر٣پژوهش نشان داد (جدول  یها یافته
)، ۶۵/٠)، سـعه صـدر (۶٨/٠( یم)، انبساط حر٧٢/٠)، تعامل (٧۵/٠( یابیارز یبترت ها به مؤلفه
) ۵۴/٠( یش) و گـرا۵٩/٠( یارمداری)، مع۶١/٠( یت)، عقالن۶٣/٠( ی)، خودکنترل۶۴/٠( یاییپو

عنـوان  الزم به یاییابعاد خود، پا یدر تمام یاسمق ینکرونباخ نشان داد ا یآلفا یجنتا یناست؛ بنابرا
 معتبر را دارد. یاسمق یک

  
  : نتایج محاسبه ضرایب آلفای کرونباخ مقیاس۴جدول 

  کل  یابیارز   یاییپو صدرسعه  تعامل یخودکنترلیارمداریمع یشگرا یتعقالنیمانبساط حر ها مؤلفه
  ٩٣/٠  ٧۵/٠  ۶۴/٠  ۶۵/٠ ٧٢/٠ ۶٣/٠ ۵٩/٠ ۵۴/٠ ۶١/٠ ۶٨/٠  یجنتا
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  عامل تحلیل قابلیت. ٢−٣

 یـاسمق یـننشـان داد ا ٠٠٠١/٠ یبا سـطح معنـادار 1او ام   یپژوهش حاصل از آزمون ک یها یافته
نشان داد همه ُنه  یز) ن۵ها (جدول  کل مؤلفه یانسوار یج). نتا۴عامل را دارد (جدول  یلتحل یتقابل

مربـوط  یانسوار یشتریناند که ب داده شده یصتشخ یجهان−یفضامند بوم ینید یتترب یهعامل نظر
 یش)، گـرا٠٧٠/۴( یـتمربـوط بـه عوامـل عقالن یـبترت ) و بـه٧٩٢/۶( یمبه عامـل انبسـاط حـر

)، ســـعه صـــدر ٩٢۵/١)، تعامـــل (٠٠٧/٢( ی)، خـــودکنترل۵۵٧/٢( یارمـــداری)، مع٢٨٧/٣(
 ) است.١٧٣/١( یابیمربوط به ارز یزن یانسوار ین) و کمتر٢٠٧/١( یایی)، پو۵٩٢/١(

  
: نتایج آزمون بارتلت۵جدول 

2
  و کی ام او 

 ٩۵٢/٠ ام اویآزمون ک
 ٧۵۶/٨٧٧۶آزمون بارتلت
 ٩٩٠یدرجه آزاد

 ٠٠٠١/٠یسطح معنادار 

  
  ها مؤلفه: نتایج واریانس کل ۶جدول 

  آمده دست به یهامجموع نسبت  ها مؤلفه
  یعیدرصد تجم  یانساز وار یدرصد کل

 ٠٩٣/١۵ ٠٩٣/١۵ ٧٩٢/۶ یمحر انبساط 
 ١٣٧/٢۴ ٠٧٠/۴٠۴۵/٩ یتعقالن
 ۴۴١/٣١ ٢٨٧/٣٣٠٣/٧ یشگرا
 ١٢٣/٣٧ ۵۵٧/٢۶٨٣/۵ یارمداریمع

 ۵٨۴/۴١ ٠٠٧/٢۴۶١/۴ یخودکنترل
 ٨۶٣/۴۵ ٩٢۵/١٢٧٨/۴ تعامل

 ٣٩٩/۴٩ ۵٩٢/١۵٣٧/٣ سعه صدر
 ٠٨١/۵٢ ٢٠٧/١۶٨٢/٢ یاییپو
 ۶٨٨/۵۴ ١٧٣/١۶٠٧/٢ یابیارز 

  
  اول مرتبه عاملی تحلیل. ٣−٣

شـده در  ها، سـؤاالت مطـرح مؤلفه ی، در تمام۴/٠ یارمرتبه اول نشان داد با فرض مع یعامل یلتحل یجنتا
 یمعتبر برا یابزار یاسمق ینمربوط است و لذا درمجموع ا یها دهنده مؤلفه نشان یخوب مذکور به یاسمق

                                                           
1. KMO (Kaiser Meyer Olkin) test 

2. Bartlett test 
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اسـت. در  یجهـان−یفضامند بوم ینید یتترب یهدوره متوسطه براساس نظر یرانفراگ ینید یتسنجش ترب
 شود. یم یمجزا، با نمودار مربوط به خود بررس یج،ها، نتا مؤلفه یناز ا یکهر یحادامه ضمن تشر

  
یم انبساط. ١−٣−٣   )Z1( حر

 یـنبـه ا یجهـان−یفضامند بوم ینید یتترب یهمؤلفه در منظومه نظر ینعنوان نخست به یمانبساط حر
کـه در جهـان وجـود دارد،  یو بـدون مـرز یننـامتع یدرباره فضـا یستبا یم یانمعناست که مترب

گاه یداتها و تهد و فرصت»و مذاهب یاناد یرسا«خصوص  به الزم را کسب کنند و با کسب  یآن آ
گاه ینا  یخـود را از فضـا یـدافـق د ی،جهـان یفضا یزکشور و ن یبوم یدر خصوص فضا یخودآ

اسـالم  یـند یلاصـ یکسب کنند و براساس مبـان یجهان یدگاهیمحدود اطراف خود فراتر برند و د
 یداده و بـرا یلتشـک» امـت واحـده یـک«جهان،  یها انسان همه همراه به »یجهان ینید«عنوان  به

خواهـد کـرد، خـود را آمـاده  یجـادا» ها همه انسان یزندگ یبرا یبهتر یایدن«که  یجهان یحکومت
  آمده است: یرمؤلفه است که در ز ینمربوط به ا یاساول تا پنجم مق یها یهاساس گو ینکنند. بر ا

١) .q1شود؛ یارائه م ییها و مذاهب آموزش یاناد یرمدرسه ما، درباره سا ینید یمات) در تعل 
٢ .)q2 همــه«یزنــدگ یبــرا یبهتــر یــایتــوان دن یبــودن مــ یام بــا مــذهب گرفتــه یــاد) در مدرســه 

 کرد؛ یجادا»ها انسان
٣) .q3 مخـتص کشـور  یشاسـت و رهنمودهـا »یجهـان ینید«اسالم  یند ام گرفته یاد) در مدرسه

 یست؛مسلمان ن
۴) .q4که در مدرسـه  ینید یماتنوع تعل ینمرزها برداشته شده است و من با ا یامروز تمام یای) در دن

 کنم؛ یزندگ یندارد یعنوان فرد به یجهان یدبدون مرز و جد یفضا ینتوانم در ا یام، م آموخته
۵) .q5 (یاهداف متعال یداند که دارا یامت واحد م یکسراسر جهان را  یها اسالم همه انسان یند 

 هستند. یمشترک
   

  
  
  
  

  انبساط حریم: نتایج تحلیل عاملی مرتبه اول مؤلفه ١نمودار 

 یارنـد، بـاالتر از مع۴/٠ یارسؤاالت، با فرض مع یشده است، تمام یانب ١گونه که در نمودار  همان
. در انـد یمکننده مؤلفه انبساط حـر یانب یخوب ) و لذا به۵٣/٠و  ٧٢/٠، ٧٧/٠، ٨٠/٠، ٩٠/٠ یبترت (به

۵٠/٠

۶۵/٠

Q1

Z1 

٩٠/٠

٠٠/١ ۶٧/٠

٧١/٠

٨۴/٠

Q2

Q3

Q4

Q5

۵۵/٠

٨٠/٠
٧٧/٠
٧٢/٠
٧٢/٠
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مؤلفه اسـت و  ینکننده ا یینها تب یهگو یراز سا یشتر)، ب٩٠/٠( یبار عامل یشتریناول با ب یهگو یان،م ینا
) ۵٢/٠) و پــنجم (٧٢/٠)، چهــارم (٧٧/٠)، ســوم (٨٠/٠دوم ( یــهگو یــبترت بــه یــهگو یــنپــس از ا

 یعنـیبـا مؤلفـه دوم  یممؤلفه انبساط حـر یبستگ هم یبضر ین،بر ا دهنده مؤلفه مزبورند. عالوه  نشان
  .شود یمحسوب م یمناسب یبستگ هم یباست که ضر ۵/٠ یزانم به یو خردورز یتعقالن
  

  )Z2( خردورزی و عقالنیت. ٢−٣−٣
 یـتترب یبـرا یـدمعناست که نظام آمـوزش و پـرورش با ینبه ا یتعقالن یعنی یهنظر ینمؤلفه ا یندوم
و  یـلو با دل یشکل عقالن«را به  یندر حوزه د یاساس یها آگاهی دوران، یاوران یعنوان مهد به یرانفراگ
 بـا دیگـر سـوی از و است »یتبر عقالن یمبتن یناصول د«بدانند  یانسو مترب یکارائه کند تا از » منطق
گاهانه اعتقادات از برخورداری ضرورت« فهم  و »تفکـر و تعقـل قـدرت« ،»تعقل و تفکر بر مبتنی و آ

 که زمانی هر و جا هر در را »اسالم دین بودن کامل بر مبنی شواهدی ارائه برای عقالنی استدالل توان«
هـا  ها و فرهنـگ ارزش سایر با خردمندانه و منطقی و عالمانه برخوردی با بتوانند و کنند کسب هستند،
  است: ینمؤلفه است که چن ینمربوط به ا یاسششم تا دهم مق یها یهاساس گو ینرو شوند. بر ا روبه
١ .)q6انـد، قـدرت تعقـل و تفکـر مـرا  مدرسه آورده شـده ینید یماتکه در تعل ینید یها ) داستان

 کرده است؛ یتتقو
٢) .q7بر کامل  یمبن یارائه شواهد یبرا یام از استدالل عقالن گرفته یادمدرسه  ینید یمات) در تعل

 اسالم استفاده کنم؛ ینبودن د
٣) .q8ام؛  گرفته یادو منطق  یلو با دل یرا به شکل عقالن ینید یمات) در مدرسه، تعل 
۴) .q9گاهانه و مبتن یمدرسه، مرا به ضرورت برخوردار ینید یمات) تعل بر تفکـر و  یاز اعتقادات آ

گاه کرده است؛  تعقل آ
۵) .q10( است یتبر عقالن یمبتن ینام که اصول د گرفته یاددر مدرسه  ینید یماتبراساس تعل.  

  
  
  
  
  
  

  عاملی مرتبه اول مؤلفه عقالنیت و خردورزی تحلیل: نتایج ٢نمودار 
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، بـاالتر از ۴/٠ یـارسـؤاالت، بـا فـرض مع یشود، تمام یمشاهده م ٢گونه که در نمودار  همان
و  یتکننده مؤلفه عقالن یانب یخوب ) و لذا به۶٩/٠و  ۶۴/٠، ٧۵/٠، ٧٢/٠، ٩٠/٠ یبترت (به یارندمع

هـا  گویـه سـایر از بیشـتر)، ٩٠/٠( عـاملی بـار بیشـترین بـا اول گویه میان، این در. اند یخردورز
)، پـنجم ٧٢/٠)، دوم (٧۵/٠سـوم ( یـهگو یـبترت بـه گویه این از پس و است مؤلفه این کننده یینتب
مؤلفـه  یبسـتگ هـم یبضـر یـنبـر ا  دهنده مؤلفه مذکورند. عالوه ) نشان۶٣/٠) و چهارم (۶٩/٠(

  است. ۵/٠ یزو التزام ن یشبا مؤلفه گرا یتعقالن
  
  )Z3( التزام و گرایش. ٣−٣−٣

بدان معناست کـه نظـام آمـوزش و پـرورش  ینو التزام است و ا یشمؤلفه گرا یهنظر ینا یگرمؤلفه د
 و عواطـف کسـب جهت در و غیرالهی های یشآموزان در مقابل انواع گرا دانش یتترب یبرا یستیبا

التـزام و تعهـد بـه  یـزموارد در خـود و ن ینا یساز ینهو نهاد یند یاجزا یبه تمام یدرون یها نگرش
اقدام کند تا در برابر هجمـه اطالعـات گسـترده و » اخالق و عمل خود«موارد در  ینظهور و بروز ا

 باشند مصون کنند، یروانه م یانمختلف به سمت روح و ذهن مترب یزمان ابزارها ینکه در ا یمتنوع
 لغـزش دچـار و دهنـد ادامه خود الهی زیست به الهی صدق و نیت با و خدا با دائم دوستی با آنها و

تـا پـانزدهم  یـازدهم یهـا گویـه موضـوع این برای لذا و نروند غیرالهی های                گرایش سمت و نشوند
  شده است: یانب یاسمق
١) .q11دائم با خدا از همـه  یدانم دوست یام، م گرفته یادمدرسه  ینید یمات) با توجه به آنچه در تعل

ندارد و خداونـد مـرا در  یمفهوم یزندگ یزبهتر است و بدون ارتباط با خداوند ن یادن یندر ا یزچ
 رساند؛ یم یاریحل مشکالتم 

٢) .q12و اعمال خود  یاتام اخالق گرفته یاددر مدرسه  ینید یماتآموزش تعل یفعل یوه) به کمک ش
 دهم؛ ییررا تغ

٣) .q13را  ینید یدر اخالق و عمل خود، دستورها یشهام هم گرفته یاددر مدرسه  ینید یمات) با تعل
 کنم؛ یترعا

۴) .q14مختلـف در  یابزارهـا یلهبه وس یدر هر لحظه، اطالعات گسترده و متنوع ی) در زمان کنون
تنـوع و  یـنام در ا گرفتـه یـادام،  که در مدرسه داشته ینید یماتافراد قرار دارد و من با تعل یاراخت

خود اسـتفاده  ینید یباورها یماطالعات در جهت تحک ینبه اطالعات، از ا یدسترس یگستردگ
 کنم؛ یتخود را حفظ و تقو ینیکنم و براساس آن اعتقادات د
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۵) .q15 (و  یترفتار، ن یکبودن  یو اخالق ینام مالک د گرفته یادمدرسه،  ینید یماتبا توجه به تعل
 قصد انجام آن است.

 ترتیـب (بـه یارند، باالتر از مع۴/٠ یارسؤاالت، با فرض مع یدهد تمام ینشان م ٣نمودار  یجنتا
 گویه ترتیب به و) ٩٠/٠( عاملی بار با اول گویه میان این در). ٧۶/٠ و ٠/۶۶، ٨٧/٠، ۶٨/٠، ٩٠/٠
 یندهنده مؤلفه مزبورند. همچنـ نشان) ۶۶/٠( چهارم و) ۶٨/٠( دوم)، ٧۶/٠( پنجم)، ٨٧/٠( سوم
  است. ۵/٠مؤلفه و مؤلفه بعد  ینا یبستگ هم یبضر

  
  

  

  و التزام: نتایج تحلیل عاملی مرتبه اول مؤلفه گرایش ٣نمودار 

  
  )Z4( معیارمداری. ۴−٣−٣

امور  یو حدود منطق یارهامع یدبا یرانمعناست که فراگ ینبد یارمداری،مع یه،نظر ینمؤلفه چهارم ا
عنوان شـاخص حرکـت خـود در  به یمنطق یارهایمع ینآنان، از ا یرشرا بشناسند تا بعد از پذ ینید

 کـه »ینـید یـدهایو نبا یدهابا« یناز ا یگرمعاصر استفاده کنند و به عبارت د یپرتالطم زندگ یرمس
 همسـاالن گـروه بـا و خـانوادگی اجتمـاعی، روابـط در انـد، کرده مطرح »دینی تخصصی مراجع«

  مؤلفه است: ینمربوط به ا یاسمق یستمشانزدهم تا ب یها گویه زمینه همین در. کنند استفاده
١) .q16یتـابع مراجـع تخصصـ یـدبا یام در امور مـذهب گرفته یادمدرسه،  ینید یمات) در تعل 

 نکنم؛ استفاده »یخودمرجع«هستند، باشم و از روش  ینیکه کارشناس امور د ینید
٢) .q17انجام همه کارهاست  یارمع یاسالم یها ام ارزش گرفته یادمدرسه،  ینید یمات) در تعل

 اند؛ هماهنگ ینو عقل و د
٣) .q18گاهانه  یها و احکام اسالم در مدرسه، باورها، ارزش ینید یمات) در تعل ام  گرفته یادرا آ
 دهم؛ یمورد توجه قرار م یمعنوان مالک قضاوت و انجام کارها ها را به ارزش ینو ا

۴) .q19ام؛ گرفته یاد ینحو منطق به را »ینید یدهایو نبا یدهابا«مدرسه  ینید یمات) در تعل 
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٩٠/٠

٠٠/١ ۴٨/٠

٧٠/٠

۶٠/٠

Q12

Q13

Q14

Q15

۴۴/٠

۶٨/٠
٨٧/٠
۶۶/٠
٧۶/٠



      ٩٣     …متوسطه دوم دوره دینی تربیت ارزشیابی مقیاس اعتباریابی و ساخت

۵) .q20( و گـروه  یخانوادگ ی،ام در روابط اجتماع گرفته یاددر مدرسه  ینید یماتبراساس تعل
ارتبـاط سـالم و  یکار امکان برقرار ینکنم؛ چراکه ا یترا رعا ینید یها و ارزش یارهاهمساالن، مع

  کند. یفراهم م یمرا برا یمنطق
  
  
  
  
  

  : نتایج تحلیل عاملی مرتبه اول مؤلفه معیارمداری۴نمودار 

، بـاالتر از ۴/٠ یـارسـؤاالت بـا فـرض مع یشـده اسـت، تمـام یانب ۴گونه که در نمودار  همان
ــدمع ــه یارن ــبترت (ب ــه٧٣/٠و  ٧٧/٠، ٧٩/٠، ٧٩/٠، ٩٠/٠ ی ــذا ب ــانب یخــوب ) و ل ــه  ی ــده مؤلف کنن
هـا  گویـه سـایر از بیشـتر)، ٩٠/٠( عـاملی بـار بیشترین با اول گویه میان، این در. اند یارمداریمع
)، چهـارم ٧٩/٠)، سـوم (٧٩/٠دوم ( یـهگو یبترت به گویه، این از پس و است مؤلفه این کننده یینتب
مؤلفـه  یبسـتگ هـم یبضـر یـن،بـر ا  دهنده مؤلفه مزبورند. عـالوه  ) نشان٧٣/٠) و پنجم (٧٧/٠(
  .است ۵/٠ نیز خودیابی/ یخودکنترل یعنیبا مؤلفه پنجم  یارمداریمع

  
  )Z5( خودیابی/ خودکنترلی. ۵−٣−٣

 طـی بـا بتواننـد بایـد فراگیران که معنا بدین است؛ خودیابی/ یخودکنترل یه،نظر ینمؤلفه ا ینپنجم
 یخـودراهبر یتو درنها یابیخود ی،خودکنترل ییکشور، توانا یدر نظام آموزش حضور دوران کردن

در برابر  ی،آن یها از لذت یپوش را کسب کنند تا بر اعمال و رفتار خود کنترل داشته باشند و با چشم
 یصکه در جامعه وجود دارد، مقاومت کننـد و راه درسـت را تشـخ یها و گناهان یمشکالت، آلودگ
در  یـاس،پـنجم مق و بیست تا یکم و یستب یها یهمبنا گو ینآن قدم بردارند؛ لذا بر ا یردهند و در مس

  :است خودیابی/ یخصوص مؤلفه خودکنترل
١) .q21اعمـال و  تـوانم بـر یکـه مـ ینحو خودکنترل ساخته است؛ به یمرا فرد ینید یمات) تعل

 رفتارم کنترل داشته باشم؛
٢) .q22آن قدم  یردهم و در مس یصام راه درست را تشخ گرفته یاددر مدرسه  ینید یمات) با تعل
 بردارم؛
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٣) .q23یـاددر برابـر گناهـان را  ییو خودپـا یخودکنترل ییدر مدرسه، توانا ینید یمات) با تعل 
 ام؛ گرفته
۴) .q24یهـا و گناهـان یام در برابر مشکالت، آلودگ گرفته یادمدرسه  ینید یمات) براساس تعل 

 عمل کنم؛ ینید یکه در جامعه وجود دارد، مقاومت کنم و به دستورها
۵) .q25( نـدهم و  یـترفتارها اهم یآن یها ام به لذت گرفته یادمدرسه  ینید یماتبراساس تعل

  آنها را مورد توجه قرار دهم. یندهآ یجهنت یشترب
، بـاالتر از ۴/٠ یـارسـؤاالت، بـا فـرض مع یشده اسـت، تمـام یانب ۵گونه که در نمودار  همان

ــدمع ــه یارن ــبترت (ب ــه ۴۴/٠و  ٧٨/٠، ٨١/٠، ٧۴/٠، ٩٠/٠ ی ــذا ب ــانب یخــوب ) و ل ــده ی ــه کنن  مؤلف
 یراز سـا یشـتر)، ب٩٠/٠( یبـار عـامل یشـتریناول با ب یهگو یان،م یناند. در ا خودیابی/ خودکنترلی

)، چهـارم ٨١/٠سـوم ( یـهگو یـبترت بـه یـه،گو یـنمؤلفه اسـت و پـس از ا ینکننده ا یینها تب یهگو
 یبستگ هم یبضر ینبر ا دهنده مؤلفه مزبورند. عالوه  ) نشان۴۴/٠) و پنجم (٧۴/٠)، دوم (٧٨/٠(
  است. ۵/٠ یزن ینشتعامل و گز یعنیمؤلفه با مؤلفه ششم  ینا

  
  
  

  

  : نتایج تحلیل عاملی مرتبه اول مؤلفه خودکنترلی/ خودیابی۵نمودار 

  
  )Z6( گزینش و تعامل. ۶−٣−٣

کشـور  یـتو ترب یماسـت تـا براسـاس آن نظـام تعلـ ینشمؤلفه تعامل و گز یه،نظر ینا یگرمؤلفه د
 یرش،در جهت پذ یرینسا یها ها و ارزش یدهبتواند در تعامل و مواجهه با ا یرشود که فراگ یا گونه به

نداشته باشد، بلکه در  یمخالف هراس یدتنها از برخورد با عقا آن گام بردارد و نه یمنطق یلتعد یارد 
اساس،  ینعمل کند. بر ا یمنطق ی،مجاز یا یواقع یدر فضا یردینیاعتقادات غها و  یدهبرخورد با ا

  شده است: یشاخصه طراح ینا یجهت بررس یاسام مق یششم تا س و یستب یها یهگو
١) .q26یمنطقـ یردینـیو اعتقـادات غ یدهام چگونه با ا گرفته یادمدرسه  ینید یمات) با توجه به تعل 

 مواجه شوم؛
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٢) .q27شـده در  مطـرح یو اعتقـاد ینـیام چگونه با شبهات د گرفته یادمدرسه  ینید یمات) در تعل
 شوم؛ مواجه »یمجاز یفضا«
٣) .q28ام با جهان گسترده اطراف خود  گرفته یاددر مدارس،  ینید یماتآموزش تعل یفعل یوه) با ش

 بحث کنم؛ یمخالف، منطق یدتعامل داشته باشم و در مقابل عقا
۴) .q29یـتحفـظ و تقو یام بـرا گرفتـه یـاددر مـدارس،  ینـید یمـاتآموزش تعل یفعل یوه) در ش 

 با جهان اطراف خود تعامل داشته باشم؛ یدخود با ینید یباورها
۵) .q30( و  یـقچنـان عم مـن آن ینـیام که اعتقـادات د گرفته یاددر مدرسه  ینید یماتبراساس تعل

 ندارم. یمخالف هراس یدمستحکم است که از برخورد با عقا
، بـاالتر از ۴/٠ یـارسـؤاالت، بـا فـرض مع یشده اسـت، تمـام یانب ۶گونه که در نمودار  همان

 و تعامـل مؤلفـه کننـده یانب یخوب ) و لذا به٧٨/٠و  ٧٣/٠، ٧١/٠، ٧۵/٠، ٩٠/٠ یبترت (به یارندمع
کننده  یینها تب گویه سایر از بیشتر)، ٩٠/٠( عاملی بار بیشترین با اول گویه میان، این در. اند گزینش

) و ٧٨/٠)، چهـارم (٧۵/٠)، دوم (٧٨/٠پـنجم ( یـهگو یبترت به یهگو ینمؤلفه است و پس از ا ینا
بـا  ینشمؤلفه تعامل و گـز یبستگ هم یبضر ینبر ا دهنده مؤلفه مزبورند. عالوه  ) نشان٧١/٠سوم (

  است. ۵/٠ یزسعه صدر ن یعنیمؤلفه هفتم 
  
  
  
  
  
  

  : نتایج تحلیل عاملی مرتبه اول مؤلفه تعامل و گزینش۶نمودار 

  
  )Z7( صدر سعه. ٧−٣−٣

 ییتوانـا یستبا یم یمعناست که مترب ینمؤلفه سعه صدر است و به ا یه،نظر ینمؤلفه در ا ینهفتم
احسـن را داشـته باشـد تـا  یجدال و گفتگو یوهآرا براساس ش یگفتمان و تضارب منطق یستی،ز هم

 یرسا یروانپ یا −باشند یمخالف و ینکهولو ا−با همه افراد  ینید یارهایمع یتو با رعا یزآم مسالمت
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در مقابل مسائل و مشکالت مختلف داشته باشند؛ از  ییکند و درکل قدرت تحمل باال یزندگ یاناد
  شده است: یمؤلفه طراح یندر خصوص ا یاسپنجم مق و سی تا یکم و یس یها یهرو گو ینا
١) .q31با همـه  ینید یارهایمع یتو با رعا یزآم ام مسالمت گرفته یاددر مدرسه،  ینید یمات) با تعل

 یم؛نداشته باش یریکنم و با هم درگ یمخالف من باشند، زندگ ینکهافراد، ولو ا
٢) .q32یـا یـاناد یرسـا یـروانام بـا پ گرفتـه یـاددر مدارس،  ینید یماتآموزش تعل یفعل یوه) با ش 

 از آن دفاع کنم؛ یعقالن یداشته باشم و به شکل یمنطق یمن، گفتگو یدمخالفان عقا
٣) .q33در مقابـل  ییام قـدرت تحمـل بـاال گرفتـه یـاددر مدارس،  ینید یماتتعل یکنون یوه) با ش

 مشکالت مختلف داشته باشم؛
۴) .q34حـال مواجهـه  ینو در عـ یگـرانصبر، مـدارا و تحمـل د یوهمدرسه، ش ینید یمات) در تعل

 ام؛ گرفته یادرا  یگراند یخود و مواجهه با مسائل اعتقاد یاعتقاد یبا مبان یمنطق
۵ .)q35( ام. گرفته یادرا  یاحسن درباره مسائل اعتقاد یجدال و گفتگو یوهمدرسه، ش ینید یماتدر تعل 

، بـاالتر از ۴/٠ یـارسـؤاالت، بـا فـرض مع یشده اسـت، تمـام یانب ٧گونه که در نمودار  همان
کننـده مؤلفـه سـعه  یـانب یخـوب ) و لـذا بـه۶٨/٠و  ٧٠/٠، ٧٢/٠، ۶٩/٠، ٩٠/٠ یبترت (به یارندمع

کننـده  یـینهـا تب یهگو یراز سا یشتر)، ب٩٠/٠( یبار عامل یشتریناول با ب یهگو یان،م ینصدرند. در ا
) و ۶٩/٠)، دوم (٧٠/٠)، چهـارم (٧٢/٠سـوم ( یـهگو یبترت به یه،گو ینمؤلفه است و پس از ا ینا

مؤلفـه سـعه صـدر بـا  یبسـتگ هـم یبضر ینبر ا  دهنده مؤلفه مزبورند. عالوه ) نشان۶٨/٠پنجم (
  است. ۵/٠و استمرار  یاییپو یعنیمؤلفه هشتم 

  
  
  
  
  

  

  صدر : نتایج تحلیل عاملی مرتبه اول مؤلفه سعه٧نمودار 

  
  )Z8( حضور استمرار و پویایی. ٨−٣−٣
و  یـریگ گوشـه یـدتنها نبا نه یمعنا که مترب ینو استمرار حضور است؛ بد یاییمؤلفه، مؤلفه پو یگرد
ها  مکان و لحظات تمامی در تقوا حفظ با پویا و فعال حضوری باید بلکه کند، اختیار »ینیانزواگز«

اثرگـذار  یـزن یگرانخارج نشود، بلکه در د یحدود الهتنها در رفتار و گفتار خود از  داشته باشد تا نه
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      ٩٧     …متوسطه دوم دوره دینی تربیت ارزشیابی مقیاس اعتباریابی و ساخت

 یبـرا یو روانـ یروحـ یها یبچنان آس ها آن مکان یتوجه خواهد کرد که برخ یباشد. البته قطعًا و
 یـاسششم تا چهلـم مق و یس یها یهگو یفات،توص ینکرد. براساس ا یاز آن دور یدافراد دارند که با

  ضور است:و استمرار ح یاییمربوط به مؤلفه پو
١) .q36اثرگـذار  یگـراناسـت کـه در د یفـرد ینـدارام فرد د گرفته یاددر مدرسه،  ینید یمات) با تعل

 شود؛ یخارج نم یگاه در رفتار و گفتار خود از حدود اله یچاست؛ اما ه
٢) .q37در صـحنه  یـافعال و پو یحضور یدبا یندارام فرد د گرفته یاددر مدرسه،  ینید یمات) با تعل

 داشته باشد؛ یاجتماع یزندگ
٣) .q38یبـه منظـور مبـتال نشـدن بـه برخـ ینـدارام فـرد د گرفته یاددر مدرسه،  ینید یمات) با تعل 

هـا  مکـان یـناز ا یوآمـد کنـد؛ چراکـه برخـ رفـت یبه هـر مکـان یدها و مشکالت، نبا یآلودگ
 افراد دارند؛ یبرا یو روان یروح یها یبآس

۴) .q39زندگی شرایط از دوری و »ینیانزواگز«ام در اسالم  گرفته یاددر مدرسه،  ینید یمات) با تعل 
کید مورد فعلی  شود؛ یم یدبلکه بر حضور فعال در جامعه همراه با تقوا تأک یرد،گ نمی قرار تأ

۵) .q40( حضور فعال در صـحنه و اسـتفاده از  یالزم برا یمدرسه، آمادگ ینید یماتبا توجه به تعل
  ام. گرفته یادرا  یمجاز یدر فضا یژهو به یزندگ یطدر شرا یداتاز تهد یها و دور فرصت
 یار، باالتر از مع۴/٠ یارسؤاالت، با فرض مع یشده است، تمام یانب ٨گونه که در نمودار  همان
و  یـاییکننـده مؤلفـه پو یـانب یخـوب ) و لذا به٧۶/٠و  ۶۶/٠، ٧٣/٠، ٧۴/٠، ٩٠/٠ یبترت است (به

ها  یهگو یراز سا یشتر)، ب٩٠/٠( یبار عامل یشتریناول با ب یهگو یان،م یناستمرار حضور است. در ا
)، سـوم ٧۴/٠)، دوم (٧۶/٠پـنجم ( یـهگو یـبترت به یه،گو ینمؤلفه است و پس از ا ینکننده ا یینتب
مؤلفـه  یبسـتگ هـم یبضـر یـن،بـر ا دهنده مؤلفه مزبورند. عالوه  ) نشان۶۶/٠) و چهارم (٧٢/٠(
   است. ۵/٠ یلو تحل یابیارز یعنیمؤلفه  ینو استمرار حضور با آخر یاییپو

  

  

  
  

  حضور تحلیل عاملی مرتبه اول مؤلفه پویایی و استمرار: نتایج  ٨نمودار 
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یابی. ٩−٣−٣   )Z9( تحلیل و ارز
 یبتواند پس از طـ یستبا یم یمعنا که مترب یناست؛ به ا یلو تحل یابیارز یهنظر ینمؤلفه ا ینآخر

گاهانه خود و د یابیارز ییتوانا ی،و آموزش یلیکردن دوران تحص را کسب کند تـا از  یگرانمداوم و آ
گاهانه خود، اعمال خو یابیسو بتواند با ارز یک کنـد و  یمتنظ یرا در جهت حدود اله یشمداوم و آ

گاهانه د یابیبا ارز یگرد یاز سو کنند و  یتاحساس مسئول یکدیگر یشرفتدرقبال پ یگران،مداوم و آ
را فراهم آورند و درکـل  یعموم یو اخالق یرشد اعتقاد ینهقرار دهند تا زم یابیرا مورد ارز یگرهمد

شـد،  یـانکنـد. بـا توجـه بـه آنچـه ب یمتنظـ یدر جهت حدود الهـ یزدر حد توان خود، جامعه را ن
  است: یلو تحل یابیمربوط به مؤلفه ارز یاسپنجم مق و تا چهل یکمو چهل یها یهگو
١) .q41هر روز  یندارفرد د یکعنوان  ام به گرفته یاد ی،در مدرسه به صورت عمل ینید یمات) در تعل

 ییم؛نما یمتنظ یو اعمالمان را در جهت حدود اله یو مداوم اعمال خود را محاسبه و بررس
٢) .q42نحـو  بـه یمتـوان یام کـه مـ گرفتـه یاد ینحو را به ینیدر مدرسه، مسائل د ینید یمات) در تعل

 یم؛کن یابیارز ینید یارهایرا براساس مع یگرانعملکرد خود و د ی،منطق
٣) .q43همـه افـراد نسـبت بـه  یـدبا یام در جامعه اسـالم گرفته یاددر مدرسه،  ینید یمات) در تعل

رشـد  ینـهقرار دهنـد تـا زم یابیرا مورد ارز یگرکنند و همد یتاحساس مسئول یکدیگر یشرفتپ
 فراهم شود؛ یعموم یو اخالق یاعتقاد

۴) .q44ها  ارزش براساس دیگران »عملکرد منطقی ارزیابی«ییدر مدرسه، توانا ینید یمات) در تعل
 ام؛ گرفته یادرا  یاسالم یو باورها

۵) .q45( انصاف« یگران،د یابیام در شناخت و ارز گرفته یاددر مدرسه،  ینید یماتبا توجه به تعل «
 .یممنصفانه داشته باش یابیو نقد و ارز یمکن یترا رعا
، بـاالتر از ۴/٠ یـارسـؤاالت، بـا فـرض مع یشده اسـت، تمـام یانب ٩گونه که در نمودار  همان

 در. اند مؤلفه ینکننده ا یانب یخوب ) و لذا به٧٢/٠و  ٨٢/٠، ۶۶/٠، ٧۵/٠، ٩٠/٠ یبترت (به یارندمع
مؤلفـه و سـپس  یـنکننـده ا یـینهـا تب گویه سایر از بیشتر)، ٩٠/٠( عاملی بار با اول گویه میان، این
دهنـده مؤلفـه  نشـان) ۶۶/٠( سـوم و )٧٢/٠)، پـنجم (٧۵/٠)، دوم (٨٢/٠چهارم ( یهگو یبترت به

 ی، بـا احتسـاب مجـذور کـا۴/٠ یـارمرتبه اول بـا فـرض مع یعامل یلتحل یجنتا ینمزبورند؛ بنابرا
مزبـور  یاسشده در مق مطرح یها یهها گو مؤلفه ینشان داد در تمام ٩٣۶ یو درجه آزاد ۵٣/٣٧٣۴
 یـتسـنجش ترب یمعتبر برا یاسیمق یاس،مق ینلذا ادهنده مؤلفه مربوط به خودند و  نشان یخوب به
  دوره متوسطه است. یرانفراگ ینید
  



      ٩٩     …متوسطه دوم دوره دینی تربیت ارزشیابی مقیاس اعتباریابی و ساخت

  
  
  
  
  
  
  

Chi-Square=3734.53           dF=936             P-value=0.00000             RMSEA=0.080  
  

  : نتایج تحلیل عاملی مرتبه اول مؤلفه ارزیابی و تحلیل٩نمودار 

  
  دوم مرتبه عاملی تحلیل. ۴−٣

 یـتترب یـهدهد مدل حاصـل از نظر ی) نشان م١٠مرتبه دوم (نمودار  یعامل یلحاصل از تحل یجنتا
شده  یبرشمار یها مدل برازنده و مؤلفه یکخود  یها مؤلفه یدر تمام ی،جهان−یفضامند بوم ینید
 یـبترت از آن اسـت کـه بـه یحـاک یج، نتا١٠مدل است. با توجه به نمودار  یندهنده ا نشان یخوب به

)، سـعه صـدر ٨٩/٠)، تعامل (٨٩/٠( یش) گرا٩٠/٠( یت)، عقالن٩٣/٠( یارمداریمع یها مؤلفه
برازش و تناسب  یشترین) ب٨٢/٠( یم) و انبساط حر٨٧/٠( ی)، خودکنترل٨٨/٠( یابی)، ارز٨٩/٠(

 ییـدبـرازش و تناسـب را در تأ یشـترینب یارمداری،مولفه مع ینمذکور دارند؛ بنابرا یهنظر ییدرا در تأ
حـال کـه  یناسـت. درعـ یمه انبسـاط حـرمربـوط بـه مؤلفـ یبار عامل ینمذکور دارد و کمتر یهنظر

ها  مؤلفه یننشان از آن دارد که ا ینمشابه دارند و ا یتعامل و سعه صدر، بار عامل یش،گرا یها مؤلفه
برازش هسـتند؛ امـا درکـل در  یدارا یجهان−یفضامند بوم ینید یتترب یهنظر ییددر تأ یزانم یکبه 

همـه  یبـاال یاراسـت کـه بـرازش بسـ ٨٢/٠بـاالتر از آمده  دست به یعامل یها، بارها مؤلفه یتمام
  دهد.   یها را نشان م مؤلفه
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Chi-Square=232.35           df=27             P-value=0.00000             RMSEA=0.127  

  : نتایج تحلیل عاملی مرتبه دوم١٠نمودار 

  
  یریگ یجه. بحث و نت۴

دارد کـه در  یـلتحل یـتقابل یاسمق ینام او نشان داد ا یآزمون ک یجپژوهش با توجه به نتا یها یافته
 ینـید یـتترب یـهنظر یهـا عامل مربوط به مؤلفـه ٩ها نشان داد همه  کل مؤلفه یانسوار یجادامه نتا

و  یممربوط به عامل انبساط حـر یانسوار یشتریناند که ب داده شده یصتشخ یجهان−یفضامند بوم
عامل مرتبـه  یلآمده از تحل دست به یجاست. با توجه به نتا یابیمربوط به عامل ارز یانسوار ینکمتر

 ی،بار عامل یشتریناول با ب یهگو یم،مربوط به مؤلفه انبساط حر یها یهگو یانشد در م اول مشخص
دوم، سـوم،  یـهگو یـبترت بـه گویـه، ایـن از پس و است مؤلفه این کننده یینها تب یهگو یراز سا یشترب

مربـوط  یها یهگو یاندر م یم،دهنده مؤلفه مزبورند. همچون مؤلفه انبساط حر چهارم و پنجم نشان
مؤلفـه  یـنکننـده ا یـینهـا تب یهگو یراز سا یشترب ی،بار عامل یشتریناول با ب یهگو یت،به مؤلفه عقالن
دهنـده مؤلفـه مذکورنـد.  سوم، دوم، پـنجم و چهـارم نشـان یهگو یبترت به یه،گو یناست و پس از ا

 ی،بار عامل یشتریناول با ب یهگو یگر،همچون دو مؤلفه د یش،مؤلفه گرا یها یهگو یاندر م ینهمچن
سوم، پنجم، دوم  یهگو یبترت به یه،گو ینمؤلفه است و پس از ا ینکننده ا یینها تب یهگو یراز سا یشترب

اول  یهگو یارمداریمؤلفه مع یها یهگو یانجهت در م یندهنده مؤلفه مزبورند. در هم و چهارم نشان
 یبترت به یه،گو ینمؤلفه است و پس از ا ینکننده ا یینها تب یهگو یراز سا یشترب ی،بار عامل یشترینبا ب
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 یها یهگو یانها، در م مؤلفه سایر همچون. اند مؤلفه یندهنده ا دوم، سوم، چهارم و پنجم نشان یهگو
 یـنکننده ا یینها تب یهگو یراز سا یشترب ی،بار عامل یشتریناول با ب یهگو ی،مربوط به مؤلفه خودکنترل
دهنده مؤلفه مزبورند.  سوم، چهارم، دوم و پنجم نشان یهگو یبترت به یه،گو ینمؤلفه است و پس از ا

 یراز سـا یشـترب ی،بـار عـامل یشـتریناول با ب یهگو یزمؤلفه تعامل ن یها یهگو یاندر م ین،بر ا  عالوه
پـنجم، دوم، چهـارم و سـوم  یـهگو یـبترت به یه،گو ینمؤلفه است و پس از ا ینکننده ا یینها تب یهگو

  .اند دهنده مؤلفه تعامل نشان
اول همچـون  یهمربوط به مؤلفه سعه صدر، گو یها یهگو یانآمده، در م دست به یجبا توجه به نتا

 ینمؤلفه است و پس از ا ینکننده ا یینها تب یهگو یراز سا یشترب ی،بار عامل یشترینها، با ب مؤلفه یرسا
 یـانجهت در م یندهنده مؤلفه مزبورند. در هم سوم، چهارم، دوم و پنجم نشان یهگو یبترت به یه،گو
 یراول سـا یهـا یـهاول همچـون گو یـهگو یـزو استمرار حضـور ن یاییمربوط به مؤلفه پو یها یهگو

 یه،گو ینمؤلفه است و پس از ا ینکننده ا یینها تب یهگو یراز سا یشترب ی،بار عامل یشترینها با ب مؤلفه
مؤلفـه  یندر آخـر یـتدهنده مؤلفـه مزبورنـد و درنها پنجم، دوم، سوم و چهارم نشان یهگو یبترت به

هـا  یهگو یراز سا یشترب ی،بار عامل یشتریناول با ب یها یهها، گو مؤلفه یمانند تمام یزن یابیارز یعنی
دهنـده  چهارم، دوم، پنجم و سوم نشان یهگو یبترت به یه،گو ینمؤلفه است و پس از ا ینکننده ا یینتب

 در کننـده یـینتع ینقشـ یبار عـامل یشتریناول با ب یهها گو مؤلفه یدر تمام ینمؤلفه مزبورند؛ بنابرا
در  ی،مربـوط بـه مؤلفـه خـودکنترل ٢۵ یـهجـز گو حال که به ینها دارد. در ع مؤلفه از هریک تبیین
مؤلفه مربوط بـه  یخوب ها به یهگو یندهد ا یوجود دارد که نشان م ییباال یها، بار عامل یهگو یتمام

نشـان داد در  ۴/٠ یـارعامل مرتبه اول بـا فـرض مع یلتحل یها یافته درنتیجه. کنند یم یینخود را تب
 یعـامل یـلتحل یجنتا ی،جهان−یفضامند بوم ینید یتترب یهمربوط به نه مؤلفه نظر یهگو ۴۵ یتمام

 ینمربـوط بـه خـود هسـتند؛ بنـابرا کننـده مؤلفـه یـانب یخـوب و لذا به یارندها باالتر از مع یهگو ینا
معتبـر  یـاسمق یک یاس،مق ینعامل مرتبه اول، ا یلآمده از تحل دست به یجدرمجموع و براساس نتا

 یجهـان−یفضامند بوم ینید یتترب یهدوره متوسطه براساس نظر یرانفراگ ینید یتسنجش ترب یبرا
نشـان داد کـه درکـل  ۵٠/٠ یـزانبـه م یـهنظر یـنا یهـا مؤلفه یبستگ هم یبحال ضر یناست. درع

لمـوس و  یجمرتبـه اول و دوم بـا نتـا یعامل یلتحل یجها وجود دارد. نتا مولفه ینب یخوب یبستگ هم
مدل مورد  یز) که در آنها ن٢٠١٧( ید) لدجال و بنسا٢٠١۵و همکاران ( ینگ)، کم٢٠١١همکاران (

مرتبـه دوم نشـان  یعامل یلتحل یجنتا یگرد یقرار گرفته است، همسوست. از سو ییدمورد تأ یبررس
 یـابی،تعامـل، سـعه صـدر، ارز یش،گـرا یـت،عقالن یارمـداری،مع یهـا مؤلفـه یـبترت دهد به یم

 یجهـان یدر فضا ینید یتتوسعه ترب یمدل برا یندهنده برازش ا نشان یمو انبساط حر یخودکنترل
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مربوط به  یبار عامل ینو کمتر یارمداریمربوط به مؤلفه مع یبار عامل یشترینب یناست؛ بنابرا یفعل
 ٨٢/٠آمده بـاالتر از  دست به یعامل یها بارها مؤلفه یاست؛ اما درکل در تمام یممؤلفه انبساط حر

 یخـوب بـه یجهـان−یفضـامند بـوم ینـید یـتترب یشـده بـرا یبرشـمار یها مؤلفه یجهاست. درنت
 یـنعامـل مرتبـه دوم، ا یـلتحلآمـده از  دست به یجمدل است و درکل و براساس نتا یندهنده ا نشان
برازنـده  یمـدل یـزاست و درکـل خـود مـدل ن ینید یتسنجش ترب یبرازنده برا یاسمق یک یاسمق

 ایـن و پرداخته آموزشی مدل اعتباریابی و تدوین به که جهت این از نتایج این که شود یمحسوب م
) و ١٣٩۴و همکـاران ( ینی)، عبدالحس١٣٩٠نژاد ( اوجی های پژوهش با است، شده حاصل نتایج
شـده  سـاخته یـاسمق یاییپا یابی) همسوست. در خصوص ارز١٣٩۵و همکاران ( یاسد یوحدان

 یبنشـان داد ضـر یجهان−یفضامند بوم ینید یتترب یهنظر یبر مبنا ینید یتترب یابیجهت ارزش
 یـابیاست کـه ارز ٧۵/٠تا  ۵۴/٠ ینها ب یاسمق خرده یو برا ٩٣/٠ یاسکل مق یکرونباخ برا یآلفا

 یـاییپا ینکمتـر یدارا ۵۴/٠ یآلفا یببا ضر یشو گرا یاییپا یشتریب یدارا ٧۵/٠ یآلفا یببا ضر
اسـت؛ از  یاسمق یاییمناسب پا یتدهنده وضع است که نشان یاسمق ینگانه ا نه یها مؤلفه یندر ب
  معتبر را دارد. یاسمق یکعنوان  به استفاده برای الزم پایایی خود، ابعاد تمامی در مقیاس این رو ینا
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